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EDITAL
A Banda Sinfônica da UFRN anuncia a realização do I Concurso “Solistas” –
Banda Sinfônica da UFRN, que, em sua primeira edição, visa promover aos músicos
instrumentistas da Escola de Música da UFRN (EMUFRN), a oportunidade de
apresentar-se frente à um grupo sinfônico de sopros, contrabaixo e percussão em concerto
oficial.
1. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO
O Concurso é organizado pelo projeto de extensão Banda Sinfônica da UFRN,
seus coordenadores e coolaboradores. O concurso será realizado em duas etapas, sendo a
primeira via envio online de videos e a segunda (final) na Escola de Música da UFRN. A
premiação dos vencedores acontecerá no ultimo concerto realizado pela Banda Sinfônica
da UFRN, no dia 04 de dezembro de 2017, as 20:30h, na EMUFRN.
2. DA CATEGORIA
O I Concurso “Solistas” – Banda Sinfônica da UFRN contará somente com uma
categoria (geral), direcionada aos músicos instrumentistas regularmente matriculados na
EMUFRN, sendo aceito qualquer instrumento(s) que possua repertório solista original,
transcrição ou arranjo com acompanhamento de banda sinfônica. Podem inscrever-se
também formações maiores como duo, trio, quarteto ou quinteto (limite), desde que
possuam obras com o caráter de solistas e banda sinfônica (ex.: concerto grosso).
3. DOS PRÉ-REQUISITOS
a) Ser aluno regular da EMUFRN, matriculado nos cursos técnico, bacharelado,
licenciatura ou pós-graduação;
b) Ter até 30 anos completados até a data da etapa final;
c) Responsabilizar-se pela utilização de seu próprio material (partituras,
instrumento, acessórios, etc.) durante a seleção e etapa final;
d) Possuir acesso as partituras da obra pretendida à fase final e concerto (livre
escolha) para a banda sinfônica completa, assim como a grade de regência.
4. DAS ETAPAS
O concurso acontecerá em duas etapas: etapa seletiva e etapa final, conforme
cronograma adiante:

	
  

1	
  

EDITAL – CONCURSO “SOLISTAS” - BANDA SINFÔNICA DA UFRN 2017	
  

a) Para inscrição na etapa seletiva, os candidatos deverão enviar um vídeo com
mínimo de 4 minutos e máximo de 5 minutos de duração, com excertos da obra a
ser executada com a banda sinfônica, ou de um peça com nível similar, até às
23:59 do dia 20 de outubro de 2017. O video deve conter o nome completo do
participante e o nome da obra (excertos) na descrição. O arquivo de video, cuja
qualidade é de inteira responsabilidade do candidato, não deve conter edições e
deve ser enviado exclusivamente por e-mail, sendo permitido o envio de link para
acesso à plataforma Youtube ou similar. Obs.: O link deve ser privado, e é
necessário que a comissão do concurso seja informada quanto à senha de acesso
(caso necessário);
b) Os candidatos selecionados via video serão convidados a participar da etapa final
(presencial), a ser realizada no dia 30 de outubro de 2017, na EMUFRN (em local
e horário a ser divulgado). Durante a etapa final, os candidatos deverão executar
na íntegra a obra pretendida. O tempo máximo de execução da obra não deverá
exceder 8 (oito) minutos. É recomendada a utilização de pianista correpetidor (de
inteira responsabilidade do candidato), porém não obrigatória. Para a etapa final,
os concorrentes deverão providenciar 3 cópias da grade (ou redução) ao membros
da banca. O resultado da etapa final estará disponível no website da EMUFRN e
no quadro de informações da EMUFRN em até 2 (dois) dias após a etapa final, e
os horários das provas da etapa final serão divulgados aos cadidatos via e-mail.
5. DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições serão realizadas única e exclusivamente por e-mail, pelo
endereço basufrn@gmail.com ;
b) No ato da inscrição, os candidatos devem enviar no corpo do e-mail: Nome
completo; Idade; Instrumento; Nome da obra/compositor a ser executada na etapa
final e possivelmente no concerto com a BASUFRN; Link com video referente à
etapa seletiva (Ver item 4). Em anexo: 1) Cópia de documento de identificação; 2)
Comprovante de matrícula do corrente ano letivo.
c) O e-mail com os dados para a efetuação da inscrição deverá ser enviado até às
23:59 do dia 20 de outubro de 2017. Será enviado um e-mail de confirmação de
recebimento dos dados e confirmação da inscrição.
6. DAS BANCAS EXAMINADORAS
A etapa seletiva terá como como banca o mínimo de 3 professores colaboradores
da BASUFRN (docentes da EMUFRN). A etapa final do concurso terá como banca
examinadora os professores Amandy Bandeira de Araújo, Cléber Campos, Fernando D.
Rodrigues dos Santos, Flávio Gabriel P. e João Paulo Araújo, do quadro de docentes da
Escola de Música da UFRN, sendo possível a alteração ou inclusão de mais docentes da
EMUFRN até a data da final do concurso. Serão declarados vencedores na etapa final, os
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candidatos que obtiverem as maiores notas. Caso um dos membros da banca possua
alunos de instrumento como candidatos finalistas, serão impedidos de qualquer
julgamento, sendo então somadas as notas dos outros membros da banca como um total.
A decisão da banca examinadora do concurso é soberana e irrevogável e nenhum contato
via e-mail, redes sociais ou telefônico deverá ser buscado por parte dos concorrentes aos
integrantes das bancas, até que sejam concluídas as respectivas etapas e divulgados seus
resultados.
7. DA PREMIAÇÃO
Serão selecionados até 4 ganhadores (à critério da banca), podendo ser solista ou
grupos, para participação como convidados no concerto de encerramento da temporada
2017 da Banda Sinfônica da UFRN, a ser realizado no dia 04 de dezembro de 2017, às
20:30h, no auditório da EMUFRN.
8. CONDIÇÕES GERAIS
a) Ao enviar o e-mail de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e estar
de acordo com as condições exigidas para a participação neste concurso;
b) As provas da etapa final a serem realizadas na EMUFRN serão públicas;
c) Nenhuma inscrição será aceita sem o envio de todos os documentos exigidos
no presente edital dentro do prazo das inscrições;
d) A BASUFRN exime-se de qualquer responsabilidade com despesas de
transporte, assim como quaisquer outros gastos financeiros decorrentes do período
realização do concurso, até a data do concerto.

Natal, 20 de Setembro de 2017.

Fernando D. Rodrigues dos Santos (Deddos)
Coordenador Artístico da Banda Sinfônica da UFRN,
Professor de Eufônio e Tuba da EMUFRN.	
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